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Prezentacja firmowa

System elewacji wentylowanych Novabrik® 
stosuje się jako wykończenie ścian zewnętrznych 
budynku, cokołów, ogrodzeń, małej architektury, 
jak również wykończenie ścian wewnętrznych, 
kominków, detali architektonicznych. System 
Novabrik® doskonale nadaje się do rewitalizacji 
fasad starych budynków, jak również do wykoń-
czenia elewacji budynków nowo projektowa-
nych. System ten traktowany jest przez architek-
tów i inwestorów jako wyróżnik realizacji presti-
żowych.

System Novabrik® umożliwia naturalną, ciągłą 
wentylację budynku. Jest unikalnym sposobem 
poprawy komfortu termicznego pomieszczeń. 
Stanowi solidną barierę akustyczną. Jest mrozo-
odporny, o dużej paroprzepuszczalności. Przy 
stosowaniu systemu Novabrik® nie ma ryzyka 
spękań elewacji. System Novabrik® oferuje naj-
wyższej jakości materiały, bardzo dużą trwałość 
kolorów oraz brak widocznych oznak starzenia 
się elewacji.

Niepowtarzalna elewacja
Cegiełka elewacyjna Novabrik® produkowana 
jest z mieszanki najwyższej jakości kruszyw na-
turalnych (granit, marmur, bazalt). Do mieszanki 
dodawane są plastyfikatory, spoiwa i barwniki 
dla podniesienia właściwości technicznych i wi-
zualnych. Otrzymana z maszyny produkcyjnej 
forma, w kształcie litery „V”, łamana jest na pół, 

przez co powstają dwie gotowe do zamontowa-
nia cegiełki elewacyjne Novabrik® o wymiarach 
200/75/65 mm. Dzięki tej technologii lico cegiełki 
uzyskuje unikalną i ciekawą fakturę, co znacząco 
podnosi walory estetyczne produktu. Cegiełka 
występuje również z gładkim licem.

Możliwości kolorystyczne
Cegła Novabrik® produkowana jest w 14 podsta-
wowych kolorach: brunatny, beżowy, pszenica, 
piaskowy, kremowy, kolonialny brąz, ceglasty, 
czerwony, szary, stalowy. Novabrik Polska na 
zamówienie projektanta lub inwestora produku-
je cegiełki o dowolnym kolorze z palety RAL 
lub NCS.
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Zastosowanie
Oferujemy możliwość wyprodukowania elemen-
tów z betonu architektonicznego w każdym kolo-
rze i z użyciem każdej faktury. Chcemy stworzyć 
nieograniczone możliwości ponieważ projektan-

ci wciąż zauważają i podkreślają szlachetność 
powierzchni betonowych. Z uwagi na swoją pla-
styczność, beton pozwala uzyskać kształty i fak-
tury  zaprojektowane przez architektów, a im 
uzyskiwać oczekiwane efekty.


